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Gózd, dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zp.271lIl5lZEASlz

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamów ie niu p ub I icznego
D

o ty c zy

otaz do stawa spfz ętu niezbędne go
do prowadzenia zaięć dodatkowych w ramach ptojeknr pn.

: Dopos aż enie b azy dydaktyc znei

Realizujemy Wmagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania
i wychowania uczniów klas I _ III w szkołach z terenu gminy Gózd'
(nr sprawy: 2p.27 1 I 1 IZEAS/1 2)
,,

W związku z wniesionymzap1Ąaniem do treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym
postępowaniu, na podstawie art.38 ust' 2 ustawy z dnia29 stycznia2004 t. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z20I0 r., Nr II3, poz.759 zpóŹn. zmianami) ( dalej ustawa P.r.p.),
Zamaw taj ący udziela o dpowiedzi
:

Pytanie

l:

Czy Zamawiający *g2g y,ydłużyćtermin sHadania ofert? Wykonawca chciałby
zwrócić szczególnąuwa4ę na olrres w jakim przetarg zostął ogłoszony.
W olłesie przeznaczonym na przygotowanie ofert występują dni wolne od
pracy ( 1 i 3 maja) a co Za Ęm idzie wiele./irm jest nieczynnych przez cały
Ędzień od 30.IV do 6.V b.r.. Wystętrluje problem z rzetelnąwyceną produhów
u dostawców a co za Ęm idzie w Samym przygotowaniu oferĘ przetargowej.
W związku z powyzszym Zrvracamy się do państwa z prośbąo wydłużenie
terminu składania ofert do 14 maja 20]2 r.

odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treŚci SIWZ. PatrzZmiananr l,2 i 3 do SIWZ.
Pytanie

2:

Czy Zamawiający może przedłużyćtermin realizacji zamówienia ze względu na
.fakt, iz w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się meble. Termin realizacji
mebli u producentów to 4-6 tygodni co uniemozliwi realizącję w terminie.
opcjonalnie prosimy o podzielnie terminów realizacji oraz wydłuzenie terminu
Dostaw mebli.

odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu realizacji przedmiotu
Zamówienia.
Niniejsza odpowiedź zostanie ntezwłocznie doręczona Wykonawcom, którzy otrzymali
SIWZ w formie papierowej oraz Zamleszczona na stronię internetowĄ Zamawiającego.
Udzielone wyjaśnieniazostanądołączone do SIWZ i będąstanowiły jej integralnącześć.
Zgodnie z ar1.38 ust.4 w zvłtązkuz art.38 ust. 4a. pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, ZamawtĄący zmtenia zapisy SIWZ w następujący sposÓb:

Zmiana Nr I do SIWZ

Zmianle ulega treśćpkt. I w rozdziale XII SIWZ, który
otrzymuj e nowe następuj ące brzmienie
,,oferty musząbyć złożonew siędzibie Zamawia1ącego
w Goźdzle ptzy ul. Radomska 7 - pokoj w I02, w terminie
do dnia 11 maja 2012roku do godz. 09 : 50. ,,
:

Zmiana Nr 2 do SIWZ

-

nazwa ( firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy

Zmianię ulega treśćpkt. 2 w rozdziale XII SIWZ' który
otrzymuj e nowe następuj ące brzmienie :
,, ofertę naleŻy umieśció w zamkniętym opakowaniu,
uniemo ż1 i wi aj ącym o dc zytani e zaw arto ścib ęz uszko dzęnta
tego opakowania. Opakowanie winno byc oznaczone
nzwą(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres
ZespoŁ Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździę
ul. Radomska7,Ż6 - 634 Gózd oraz opisane:

Zespół Ekonomiczno Administraryjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska 7
26 _ 634 Gózd

Dopos aż enie b azy dydaktyc znei ot az dostawa spfzętu niezbędne go
do ptowadzenia zaięć dodatkowych w tarnac}n projektu pn. ,, Realizujemy
wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania i wychowania uczniów
klas I - III w szkołach z terenu gminy Gózd'
Nie otwieraćprzed dniem l1.05.20t2 r.. sodz. 10: 00

Zmiana Nr 3 do SIWZ

-

Zmtante ulega treŚć pkt. 7 w rozdziale XIII SIWZ, ktory
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
,, otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZamawiĄącęgo przy

ul. Radomskiej 7 w Goździą w pokoju nr 105,
w dniu 11.05.2012r. o godzinie 10: 00. ,,

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
D oko n ane modyfi kacj e zo staną przekazane d o B iu leĘ nu Zamówień Publicznych
w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszeniarzostaną również przekazane niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz
zamieszczone na stro nie internetow ej Zamaw iaj ąc e go.

wriika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
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